Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Súťaž o 24x Smart hodinky Apple Watch Series 5“

PREAMBULA
Tieto pravidlá upravujú práva a povinnosti súťažiacich a subjektov zúčastnených na
spotrebiteľskej súťaži s názvom „Súťaž o 24x Smart hodinky Apple Watch Series 5“, realizovanej
ako propagačná súťaž v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných
hrách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným záväzným
dokumentom podrobne upravujúcim podmienky Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).
Článok I.
Organizátor Súťaže
1.1.
Organizátorom a usporiadateľom Súťaže je obchodná spoločnosť 3U s.r.o., so sídlom
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 947 608, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 36973/B
(ďalej len „Organizátor“).
Článok II.
Miesto a čas konania Súťaže
2.1.
Súťaž sa uskutoční výlučne prostredníctvom súťažnej mobilnej aplikácie ESMAL BONUS
(platforma Apple iOS a Android). Prehľad o súťaži a oznamovanie výhercov bude na internetovej
stránke https://sutaz.esmal.sk ďalej ako „Webová stránka Súťaže“)
2.2.
Súťaž bude prebiehať odo dňa 06.05.2020 do 28.10.2020 (ďalej len „Čas konania
Súťaže“). Po uplynutí Času konania Súťaže sa všetky propagačné materiály Organizátora
týkajúce sa Súťaže stávajú neplatnými.
Článok III.
Podmienky Súťaže
3.1.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je plne spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Súťažiaci“) a splnila
všetky ďalšie podmienky Súťaže uvedené v tomto článku Pravidiel (ďalej len „Podmienky
Súťaže“).
3.2.

Podmienky Súťaže sú nasledovné:
3.2.1. do Súťaže sa môže zapojiť zákazník Organizátora, ktorý si kedykoľvek v čase od
06.05.2020 do 28.10.2020 zakúpi vybrané výrobky ESMAL (ďalej len „Výrobky
ESMAL“), na ktorých budú umiestnené súťažné nálepky,
3.2.2. prostredníctvom súťažnej mobilnej aplikácie (Apple iOS a Android) ESMAL BONUS
sa súťažiaci zaregistruje a naskenuje súťažný QR kód, doklad o kúpe výrobku
a potvrdí registráciu v súťaži.
3.2.3. zakliknutím príslušného políčka vyjadrí svoj úmysel zúčastniť sa na tejto Súťaži
a zároveň súhlas s týmito Pravidlami,
3.2.4. zakliknutím osobitného políčka vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
vrátane pravidiel ich spracovania,
3.2.5. Každý Súťažný QR kód môže byť v rámci Súťaže zaregistrovaný len jedenkrát.
Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže opakovane a bez obmedzenia, vždy však len
prostredníctvom nového Súťažného QR kódu získaného kúpou ďalších Výrobkov
ESMAL,
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3.2.6. Súťažiacimi nemôžu byť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom právnom
vzťahu k Organizátorovi alebo k osobám, ktoré sa podieľajú na organizovaní Súťaže,
ako ani osoby im blízke definované v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník“).
3.3.
Súťažiaci je povinný si súťažnú nálepku obsahujúci Súťažný QR kód uchovať pre potreby
overenia jeho nároku na výhru a taktiež uchovať doklad o zakúpení výrobku ESMAL uvedenú v
článku IV. Pravidiel.
Článok IV.
Výhra v Súťaži
4.1.
Súťažiaci , ktorý bude vyžrebovaný postupom uvedeným v článku V. Pravidiel, vyhráva Smart
hodinky Apple Watch Series 5, 40mm s GPS, Space Grey (ďalej len „Výhra“).
4.2.
Výhru v tejto Súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka
súdne vymáhať. Výmena Výhry za peňažné alebo akékoľvek iné plnenie je vylúčená. Výherca nie
je oprávnený postúpiť nárok na Výhru na inú osobu alebo iného Súťažiaceho.
4.3.
Výhru, ktorú získa výherca v Súťaži predstavuje výhru pred zdanením. Výherca zodpovedá
za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej Výhry.
Podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350 EUR za cenu alebo výhru. V prípade ceny alebo výhry, ktorej hodnota
prevyšuje 350,- EUR, zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje sumu 350,- EUR. Hodnota výhry
(Smart hodinky Apple Watch Series 5) je 420,00€ s DPH.
Článok V.
Žrebovanie a odovzdávanie Výhier
5.1.

Žrebovanie bude počas Času konania Súťaže prebiehať každú stredu o 10:00 hod, t.j.:
5.1.1. v mesiaci jún bude žrebovanie vykonané v dňoch 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.2020.
5.1.2. v mesiaci júl bude žrebovanie vykonané v dňoch 1.7., 8.7.,15.7., 22.7., 29.7.2020.
5.1.3. v mesiaci august bude žrebovanie vykonané v dňoch 5.8., 12.8., 19.8., 26.8.2020.
5.1.4. v mesiaci september bude žrebovanie vykonané v dňoch 2.9., 9.9., 16.9., 23.9.,
30.9.2020.
5.1.5. v mesiaci október bude žrebovanie vykonané v dňoch 7.10., 14.10., 21.10.,
28.10.2020.
(ďalej len „Dni žrebovania“)

5.2.
Pre prípad, ak z technických príčin nebude možné vykonať žrebovanie v určených Dňoch
žrebovania alebo Deň žrebovania pripadne na deň pracovného pokoja, si vyhradzuje Organizátor
právo vykonať náhradné žrebovanie v najbližšom pracovnom dni nasledujúcom po Dni
žrebovania, v ktorom plánované žrebovanie nebolo vykonané.
5.3.
Žrebovanie výhercu, ktorý splnil Podmienky Súťaže (ďalej len „Výherca“), sa vykoná
v Dňoch Žrebovania náhodným elektronickým výberom Súťažného kódu zaregistrovaného podľa
bodu 3.2.2. Pravidiel, pričom v jednotlivých Dňoch žrebovania bude vyžrebovaný len jeden
Výherca a v poslednom žrebovaní súťaže dňa 28.10.2020 sa vyžrebujú traja výhercovia .
5.4.
Žrebovanie bude prebiehať v sídle Organizátora za účasti zástupcov Organizátora
poverených žrebovaním. Výherca vyžrebovaný v príslušnom Dni žrebovania bude Organizátorom
po vykonanom žrebovaní kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky do 3 pracovných dní.. Výhra
sa odovzdá Výhercovi osobne - zástupcom Organizátora súťaže do 30 dní od Dňa žrebovania.
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5.5.
Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne údaje uvedené Výhercom, resp.
zmenu údajov, ktoré budú mať za následok nemožnosť odovzdania Výhry Výhercovi.
5.6.
V prípade, ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 10 dní odo dňa
vyžrebovania, vyžrebuje sa prvý Náhradník. Uvedený postup sa bude analogicky uplatňovať
v prípade, ak sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať ani s prvým ani s druhým Náhradníkom.
5.7.
Ak sa Výhru nepodarí odovzdať Výhercovi ani Náhradníkom do 28.11.2020 Výhra bez
náhrady prepadne Organizátorovi.
Článok VI.
Súhlasy so spracovaním osobných údajov
Súhlas na použitie prejavov osobnej povahy
6.1.
Súťažiaci zakliknutím osobitného políčka v súťažnej mobilnej aplikácii ESMAL BONUS vyjadruje
súhlas na spracovanie jeho osobných údajov poskytnutých pre túto Súťaž v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Súťažiaci, ktorý sa zúčastní Súťaže odo dňa 06.05.2020, týmto vyjadrí súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov poskytnutých pre túto Súťaž podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť dňom 06.05.2020
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Udelenie súhlasu zo strany Súťažiaceho je
dobrovoľné.
6.2.

Poučenie o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

V prípade, ak zo strany Súťažiaceho nebudú Organizátorovi poskytnuté osobné údaje v rozsahu
podľa bodu 6.5. Pravidiel a/alebo Súťažiacim nebude udelený súhlas podľa bodu 6.1 Pravidiel
(ďalej len „Súhlas“), ktorý je jednou z Podmienok Súťaže, bude Súťažiaci zo Súťaže vyradený.
6.3.

Identifikačné a kontaktné údaje Organizátora ako prevádzkovateľa osobných údajov

Obchodné meno: 3U s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 947 608
Email: sutaz@esmal.sk
Tel.: 0905 830 044
6.4.

Zoznam a rozsah osobných údajov

Súťažiaci udeľuje Organizátorovi Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu
meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónne číslo a emailový kontakt (ďalej len „Osobné údaje“).
6.5.

Účel poskytnutia Súhlasu/spracovania Osobných údajov

Organizátor bude spracúvať Osobné údaje na základe udeleného Súhlasu za účelom zapojenia
Súťažiaceho do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži, evidencie
Súťažiacich, informovania o priebehu Súťaže, vyhodnotenia Súťaže, komunikácie s Výhercom,
odovzdania Výhry Výhercovi.
6.6.

Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov

Súťažiaci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Osobných
údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných
údajov založeného na Súhlase pred jeho odvolaním. Súťažiaci môže Súhlas odvolať na stránke
sutaz.esmal.sk
6.7.

Čas platnosti Súhlasu/Doba uchovávania Osobných údajov

Organizátor bude Osobné údaje Súťažiaceho na základe udeleného Súhlasu uchovávať
najneskôr do 31.12.2020.
6.8.

Cezhraničný prenos Osobných údajov

Organizátor informuje Súťažiacich, že sa nepredpokladá cezhraničný prenos Osobných údajov
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
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6.9.

Poskytovanie Osobných údajov tretím stranám/kategória príjemcov

Organizátor informuje Súťažiacich, že ich Osobné údaje môžu byť po ich poskytnutí Súťažiacim
poskytnuté tretím stranám a/alebo príjemcom, ako subjektom spolupracujúcim s Organizátorom
pri realizácii Súťaže a vykonávaní marketingových aktivít (osobitne reklamné a marketingové
agentúry a pod.).
6.10. Zverejnenie osobných údajov
Organizátor informuje Súťažiacich, že v prípade Výhry v Súťaži budú zverejnené ich Osobné
údaje v rozsahu mena, prvého písmena priezviska a mesta/obce trvalého bydliska Výhercu, a to
na Webovej stránke Súťaže. Súťažiaci udelením Súhlasu výslovne súhlasí so zverejnením jeho
Osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto bode Pravidiel.
6.11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Organizátor informuje Súťažiacich, že na Súťažiacich sa nevzťahuje rozhodnutie, ktoré je
založené na automatizovanom spracúvaní Osobných údajov vrátane profilovania a ktoré majú
právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich obdobne významne ovplyvňujú.
6.12. Poučenie o právach Súťažiaceho ako dotknutej osoby podľa Zákona
Súťažiaci ako dotknutá osoba má od 06.05.2020 v zmysle Zákona právo na základe písomnej
žiadosti od Organizátora vyžadovať najmä:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Osobné údaje o ňom spracúvané,
b) informácie o spracúvaní Osobných údajov v informačnom systéme Organizátora,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého Organizátor získal jeho Osobné údaje na
spracúvanie, zoznam jeho Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jeho Osobných údajov,
f)

blokovanie jeho Osobných údajov z dôvodu odvolania Súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti.

Súťažiaci má ďalej právo u Organizátora na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho Osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané
na účely priameho marketingu bez jeho Súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c) poskytovaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu.
Súťažiaci má pri podozrení, že jeho Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať
Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Všetky práva Súťažiaceho, ako dotknutej osoby, sú podrobne vymedzené v § 28 Zákone.
6.13. Poučenie o právach Súťažiaceho ako dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane
osobných údajov
Súťažiaci ako dotknutá osoba má od 06.05.2020 v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov
nasledujúce práva:
a) Právo získať prístup k Osobným údajom
Súťažiaci má právo získať od Organizátora potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Osobné
údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá
osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (i) účele
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spracúvania osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných Osobných údajov, (iii)
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, (iv) dobe uchovávania osobných údajov,
(v) o práve požadovať opravu osobných údajov, vymazanie alebo obmedzenie ich
spracúvania a o práve namietať ich spracúvanie, (vi) práve podať návrh na začatie konania
o ochrane osobných údajov, (vii) o zdroji osobných údajov, ak sa nezískali od dotknutej
osoby, (viii) o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
profilovania,
b) Právo na opravu Osobných údajov
Súťažiaci má právo na to, aby Organizátor bez zbytočného odkladu nesprávne Osobné
údaje opravil a neúplné Osobné údaje doplnil.
c) Právo na vymazanie Osobných údajov
Súťažiaci má právo na to, aby Organizátor bez zbytočného odkladu Osobné údaje
vymazal, ak Súťažiaci uplatnil právo na ich vymazanie a je tu niektorý z dôvodov podľa §
23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov,
d) Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov
Súťažiaci má právo na to, aby Organizátor obmedzil spracúvanie Osobných údajov, ak je
tu niektorý z dôvodov podľa § 24 ods.1 Zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa
spracúvanie Osobných údajov na základe uplatneného práva Súťažiaceho obmedzilo,
okrem uchovávania môže Organizátor spracúvať Osobné údaje len so súhlasom
Súťažiaceho alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov
verejného záujmu.
e) Právo namietať spracúvanie Osobných údajov
Súťažiaci má právo namietať spracúvanie Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom. Ak Súťažiaci namieta spracúvanie Osobných údajov na účel priameho
marketingu, Organizátor ďalej Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie
spracúvať.
f)

Právo na prenosnosť Osobných údajov
Súťažiaci má právo získať Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol
Organizátorovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto Osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
a ak (i) sa Osobné údaje spracúvajú na základe jeho Súhlasu a (ii) spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

g) Právo kedykoľvek súhlas so spracovaním Osobných údajov odvolať,
h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona
o ochrane osobných údajov,
Všetky uvedené práva Súťažiaceho, ako dotknutej osoby, sú bližšie vymedzené v § 21 -28
Zákona o ochrane osobných údajov.
6.14. Súhlas na použitie prejavov osobnej povahy
Súťažiaci účasťou v Súťaži zároveň v súlade s § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení so
Zákonom/Zákonom o ochrane osobných údajov Organizátorovi udeľuje súhlas na vyhotovenie
fotografie týkajúcej sa jeho osoby v súvislosti so Súťažou a udelením Výhry a na ich bezodplatné
použitie, spracovanie a zverejnenie na Webovej stránke Súťaže (spolu s menom a prvým
písmenom priezviska a mesta/obce trvalého bydliska Výhercu), a to na účely Súťaže.
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Článok VII.
Dostupnosť Pravidiel Súťaže
7.1.
Pravidlá Súťaže sú v Čase konania Súťaže dostupné na Webovej stránke Súťaže a zároveň sú
uložené v sídle Organizátora. Podľa uváženia Organizátora budú jeho zákazníci informovaní
o prebiehajúcej Súťaži aj prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov Organizátora.

Článok VIII.
Zmeny Pravidiel Súťaže
8.1.
Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel kedykoľvek počas trvania Súťaže,
vrátane zmeny Času konania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia, a to aj bez udania
dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť
Súťažiacim žiadne odškodnenie alebo náhradné plnenie.
Článok IX.
Osobitné ustanovenia
9.1.
V prípade porušenia Pravidiel Súťaže si Organizátor vyhradzuje právo bez upozornenia vylúčiť
daných Súťažiacich zo Súťaže. Vylúčení budú najmä tí Súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom
porušia Podmienky Súťaže a/alebo sa pokúsia súťaž manipulovať.
9.2.
Organizátor nezodpovedá Súťažiacim a/alebo Výhercovi za škody vzniknuté v dôsledku
poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov alebo škody vzniknuté
nemožnosťou odovzdania Výhry vyžrebovaným Výhercom za podmienok uvedených v týchto
Pravidlách.
9.3.
Organizátor nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou
v Súťaži, resp. v súvislosti s Výhrou v Súťaži.
9.4.
V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel Súťaže uvedeným v ktoromkoľvek
informačnom a/alebo propagačnom materiáli Organizátora prezentujúcim túto Súťaž a textom
týchto úplných Pravidiel, majú prednosť príslušné ustanovenia týchto Pravidiel.
9.5.
V prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti so Súťažou bude konečné
a záväzné rozhodnutie Organizátora.
9.6.
Ďalšie podmienky Súťaže a právne vzťahy vzniknuté na základe tejto Súťaže sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 26.02.2020

3U s.r.o
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